
 

 

Ανακοίνωση εκδήλωσης  

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EU Horizon 2020 με την ονομασία «EWA-BELT» 

 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EU Horizon2020 με την ονομασία «EWA-BELT», θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση. 

Το έργο EWA-BELT στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ΖΩΝΗΣ βιώσιμης εντατικοποίησης της γεωργικής παραγωγής στην 
Αιθιοπία, την Κένυα, την Τανζανία, την Μπουρκίνα Φάσο, τη Γκάνα και τη Σιέρα Λεόνε. Συντονίζεται από το 
Ερευνητικό Κέντρο Ερημοποίησης στο Πανεπιστήμιο του Σάσσαρι, Ιταλία και υλοποιείται από 20 εταίρους από την 
Ευρώπη και την Αφρική, συμπεριλαμβανομένου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Μάττα Κωνσταντίνο. 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9:00 π.μ.. Στο πλαίσιο της θα παρουσιαστούν από τους συμμετέχοντες φορείς τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και βέλτιστες πρακτικές 
για τη βιώσιμη εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής από εξωτερικούς ομιλητές. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom και θα μεταδοθεί στη σελίδα EWA-BELT στο Facebook 
(www.facebook.com/ewabelt.project). Είναι ελεύθερη για εταίρους, εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και 
οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται για τις δράσεις του προγράμματος που στοχεύουν στην ανάπτυξη καλών 
πρακτικών για τη βιώσιμη εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής. Απαιτείται εγγραφή. Η ατζέντα και η φόρμα 
εγγραφής είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ewabelt.eu/post/general-assembly-2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το info@ewabelt.eu και ακολουθήστε το EWA-BELT 
στα: 

Website: www.ewabelt.eu 

Facebook: www.facebook.com/ewabelt.project 

Instagram: www.instagram.com/ewabelt_project 

Twitter: www.twitter.com/ewabelt_project 

LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/ewa-belt 

 

 

 

 

On December 13, 2021, the EU Horizon2020 Project “EWA-BELT” will hold its General Assembly after one year of 
full operativity. 

EWA-BELT aims at developing an East-West African BELT of sustainable intensification of agricultural productions in 
organic, agroforestry and mixed crop and livestock farming systems in Ethiopia, Kenya, Tanzania, Burkina Faso, 
Ghana and Sierra Leone. The project is coordinated by the Desertification Research Centre at the University of 
Sassari, Italy, and is carried out by a consortium of 20 European and African partners, including Aristotle University 
of Thessaloniki. 

The General Assembly will start at 9:00 π.μ. and will focus on the results of the first year of activities and the 
presentation of best practices on sustainable intensification from partners as well as twin projects and external 
speakers. 

The event will take place online on Zoom and will be broadcasted on the EWA-BELT Facebook Page 
(www.facebook.com/ewabelt.project). It is open to partners, stakeholders and anyone interested in what EWA-BELT 
does to develop sustainable intensification good practices. Registration is required. Agenda and registration form 
are available at www.ewabelt.eu/post/general-assembly-2021. 
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For further information please contact info@ewabelt.eu and follow EWA-BELT on Social Media 

Website: www.ewabelt.eu 

Facebook: www.facebook.com/ewabelt.project 

Instagram: www.instagram.com/ewabelt_project 

Twitter: www.twitter.com/ewabelt_project 

LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/ewa-belt 
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